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 الباب األول

 المقدمة

حيتوي هذا الباب األول على خلفية البحث، مسائل البحث، أهداف البحث، حدود     

 البحث، فوائد البحث، حبوث السابقة، توضيح املصطلحات و ترتيب البحث.         

 أ. خلفية البحث

ال عمر ققواعد النحوية قضية مهمة لبناء الكلمة الفصيحة و الصحيحة ذلك كما ال      

بن اخلطب رضي اهلل عنه : تعلموا النحو كما تتعلمون السّنة و الفرائض. مما ال شك فيه 

أن علم النحو له امهية  كبرية بني خمتلف العلوم اإلنسانية. فال شك أنه ال يسغىن عن 

معرفته، ذلك ألنه ضروري  لتعلوم اللغةالعربية  حيت يكون القارئ قادرا على التمييز بني 

فاظ العربية لفظ و معنا. كما أن له الدور و السهم الكبري يف فهم املقروء و االستماع األل

 1و لتعبري شفهيا أو كتابيا.

القواعد النحوية علم رئيسي يف فهم اللغة العربية فألجل ذلك انه ضرورية لتعلمه بل        

إن صعوبات فهم قواعد النحوية لدي  الواقعية تدل على أن الطالب مازالوا صعبة يف تعليمه.

                                                           
1Nasarudin,Ta’lim Qowaid Nahwiyah wa Mahawilatin Taisiriha, Al Ta’rib Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol.6, No.2 2018 

hal.125 
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الطالب املدارس يف إلندونسيا تكون تنخفظ جدا ألن اكثر الطالب مازالوا أي يفهم عن 

 القواعد فيه.

هو علم يعرف به احوال أواخر الكاملات إعارب و  النحو عنصر اللغة العربية     

موعة الصغرية فردية أو اجمللذلك، جيب ترقية األنشطة الطالبية من خالل التعيينات ال2بناء.

حىت يتمكنوا من التعيينات بأسلوب لغتهم اخلاصة. انطالقات و طريقة تعلم خمتلفة 

و قد حوال بعض  3ية.للحصول علي أفضل نتائج التعلم من خالل عملية تعلم فعال

 املدّرسني اللغة العربية  اي يعلمهم بطريقة يسهل ميكن اىل فهم عميق لقواعد النحوية.

و أما أغلب الدراسات اليت اجريت حول مشكالت التعليم النحو هو توصل اىل        

ضعف الطالب يف مادة النحو بسب حمتوي التحو الذي يدرس غري مناسبة ملستوي 

الطالب البد من تبسيطه و املعلم غري مدرب و كثري من معلمي النحوي من ختصص غري 

املعلم غري جاذب للطالب و غري جمب  مباشر و طريقة التدريس غري مناسبة و اسلوب

هلم للمادة و االحتبارات غري منتظمة و أغلب الطالب ينفرون من املادة و كذلك 

 4املعلمون.

                                                           
 2زكيا إمساعيل، طرق تدريس اللغة العربية )االردن : دار املعرفة اجلتمعية ، 1991(،ص.201

3Tayar Yusuf dan saiful Anwar, Metodologi pengajaran agama dan bahasa arab (Jakarta: 

Raja GrafindoPersada 1997), hlm.65 
4Nasarudin,Ta’im Qowaid Nahwiyah wa Mahawilatin Taisiriha....,hlm. 126 
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وقد شاهدنا أّن كثريا من املدارس واملعاهد اإلسالمية اليت تعّلم فيها اللغة العربية مل         

هتتّم بالطرق التعليمية. ومن مثّ قال الناس إّن تعّلم اللغة العربية صعب جّدا، وال سيما يف 

لى هي إحدى عناصر اللغة املهّمة حىّت جيب ع قواعد النحوية. مع أّن قواعد النحويةتعّلم 

 1رافعة فيها لنيل جناحة االتصال بتلك اللغة  لتالميذ أن ميلك قدرةا

قد قّرر بعض املدارس واملعاهد واجلامعات اإلسالمية بأّن الّلغة العربية إحدى        

لتالميذ تعليم الّلغة العربّية ليس باألمر السهل ألّن احلقيقة كثري من االّدروس املقّررة فيها.

والصعوبة ىف دراسة هذه الّلغة وال سيما ىف استخدامها ىف حياهتم  مازالوا جيدو املشّقة

داف اللغة العربية بطرق التدريس املناسة لوصول أه م لتعليمولذلك حيتاج معلّ 6ة.اليومي

التعّلم. ألّن الطرق أمر مهّم تقتضى إىل جناحة أو غري جناحة عملية التعلم. فينبغى 

طيع أن لطّرق املناسبة الصحيحة بأحوال التالميذ وتستملعّلمي اللغة العربية أن خيتاروا ا

 .تزيد رغبة للتالميذ

خلطوات اإلسرتاجية اليت تعين ا تعليم اللغة العربية  هناك طريقةيف التعليم العامة او       

لى اصبح لزما علي املدرس اليومو التعرف ع اليت تكون على  استعداد للقيام بعمل.

ندما عطرق التدريس احلديثة، ملا هلا من اثر فعال يف حتسني جودة التعليم و التعليم.

                                                           
5Ahmad Fuad Efendy, Metodology Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: 

Misykat,2005),Cet.3 hlm.96 
6Radliyah Zainudin dkk.Metodologi dan setrategi Altenatif pembelajaran bahasa arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm.1  
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من أجل تطوير  .تكون مرتبطة بالتعليم جيب أن حتقق هذه الطريقة يف العملية التعلمية

 7.عليةة و فو الشخصية  حبيث يتلقى الطالب الدرور بسهلولاملواقف الذهنية 

و قال عبد احلميد استخدام طريقة التعليم يسلعد كثري املتعلمني يف حتقيق اهداف       
التعلم. التعليم يف املدارس جيب أن تكومنرنة و ال جامدة، و ضرورة التأكيد علي 

 8اإلبداع،  و الفضول و اإلرشاد و التوجيه الرشد.
 التعليم هي درجة التختيط الرباجمي الشمايلطريقة  وقال ايضا عند اجيف هرماوان    

 9املتعلقة باخلطوات لتواصل املادة الدراسية اإلجرائية، دون باملدخل.
طريقة التعليم القواعد هلا دخل كبري يف صعوابتها و سهولتها، أما إذا طريقة حديثة    

سهم من السهل و تثري على اهتمامهم. و إذا التزم املعلم يف اختيار الطريقة و تدرج يف در 

إىل الصعب. و التلزم يف حصتها.  فإن ذلك يدعو التالميذ إيل حب القواعد النحوية 

 10و الرغبة يف دراستهم.

 ريقة التسهيل"هي"طمناسبة و يسهل الطالب لتدريس النحوية عليم اليت طريقة الت     

طريقة التسهيل هي طريقة تعليم النحوية باألسلوب الغناء حلفظ القواعد فيها.  ألن 

ة لتسهيل فهم الطالب يف تعليم اللغة العربية. طريقة التسهيل يف تعليم اللغة العربي

تأثريةكبرية و الطالب يشعرون فرحيا يستعملون تلك الطريقة. و يف طريقة التسهيل 

                                                           
7Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), hlm. 72 
8Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan,Metode, Strategi, Materi 

dan Media), (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.3 
9Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.10 

    113ص.  (ةجامعة "كتديري" اإلسالمية احلكومي)2016العدد األول، يونيو، الرايع،، التدريس : اجمللد منوذج تعليم القواعد العربيةأمحد رفاعي، 10
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ة التسهيل هو  إحدي اسرتاجيات  له دور هام لنيل تكون تدريبات ايضا. و طريق

 أفراض قواعد النحوية لفهم.

أهم املستخدمة هذا املوضوع يف كل عملية التعليم هي لتسهيل فهم الطالب عن 

القواعد النحوية، خاصة للطالب الذي متخرجني من املدرسة املتوسطة قبله و يشعر 

 ريا من الطالب ألن لتسهيل خلفظصعوبات. و اجتذب من هذا املوضوع هو أحب كث

 قواعد بالغناء.

كتبتها انا دورة احلكمة "تأثري الكتاب كما     تأكيدا حلصول عن طريقة التسهيل

التسهيل علي مهارة القراءة الطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية 

هيل يم التس" نتائج البحث قد استخدمت عملية التعل2017/2018للعام الدارسي 

منذ سنتني يف هذا املعهد اجلامعة. كان التأثري الكتاب التعلمي "التسهيل" علي مهارة 

القراءة لطلبات معهد اجلامعة تولونج اجونج اإلسالمية احلكومية. و تأثريه الكافية لفهم 

 11الطالبات.

 ااجونج ألهن جتولون ثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلالباحثة يف املدرسة ال إحتارات    

ر اإلجنازات املدرسة اكث، هذه ثانًيا .يف هذه املدرسة اواًل، طريقة التسهيل غري موجود االّ 

                                                           
 .2017/2018سياانا دورة احلكمة، تأثري كتاب التعليمي التسهيل علي مهارة القراءة لطلبات معهد اجلامعة تولونج اجونج اإلسالمية احلكومية للعام الدر  11 
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 الثانويةقع املدرسة كان مو ثلثًا،   يم اللغة العربية.ية او غري أكادميية و خاصة يف تعلمن أكادمي

 .ق الكاملةتعليمية، املرافاألويل تولونج أجونج قريب من مدينة  و كثري وسائل اإلسالمية 

تمة يف إثارة امل لباحثةاستنادا إىل خلفية املشكلة املذكورة أعاله، و هنا تشعر ا

هذه املشكلة عن طريق إجراء باستخدام طريقة  على صعوبات تعلم القواعد النحوية 

انطالقا و و لذلك من املتوقع أن جيد احلل حيت يتمكن من حتقيق األهداف املتوقعة. 

ذ تعليم قواعد تنفي"هذه الفكرة السابقة، تدفع الباحثة إىل أن تبحث عن املوضوعمن 

ويل تولونج األالنحوية بطريقة التسهيل لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م" 2019/2020أجونج للعام الّدراسي 

 البحث مسائل. ب

 اعتمادا علي أسئلة اعاله، فإن أسئلة البحث هي كما يايل :

ثانوية اإلسالمية لطالب املدرسة القواعد النحوية بطريقة التسهيل الكيف تنفيذ تعليم  .1

 ؟م  2019/2020تولونج أجونج للعام الّدراسي  وىلاألاحلكومية 

لثانوية املدرسة ا قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالبالتعليم  كيف مشكالت.2

 ؟و حّلها م  2019/2020تولونج أجونج للعام الّدراسي  وىلاإلسالمية احلكومية األ

ثانوية اإلسالمية املدرسة ال قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالبتعليم الكيف تقومي .3

 م 2019/2020تولونج أجونج للعام الّدراسي  األوىلاحلكومية 
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 . أهداف البحثج

 اعتمادا علي أسئلة اعاله، فإن أهداف البحث هي كما يايل : 

سة الثانوية لطالب املدر لوصف تنفيذ تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل  .1

 م. 2019/2020ويل تولونج أجونج للعام الّدراسي األاإلسالمية احلكومية 

درسة الب امللطتعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب مشكالتلوصف  .2

 2019/2020تولونج أجونج للعام الّدراسي  األوىلالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م.

درسة الثانوية امل تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب تقوميلوصف  .3

 م. 2019/2020تولونج أجونج للعام الّدراسي  األوىلاإلسالمية احلكومية 

 . حدود البحثه

املشكلة املذكورة أعاله ، هناك العديد من املشكالت اليت مت حتديدها كما بناءً على خلفية 

 يلي:

 . حدود املوضوع1

حتدد الباحثة موضوع هذا البحث تنفيذ تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل  

لطالب املدرسة الثانوية احلكومية تولونج اجونج األوىل للعام الدراسي  

 م. 2019/2020
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 . حدود املوقع2

حتتار الباحثة خاصة يف الصف  العاشر قسم علوم الّدين لطالب املدرسة الثانوية  

اإلسالمية األوىل تولونج أجونج، يف شارع كيماعون شركار باجي بويو لعو تولونج 

 www.mantulungagung1.sch.comاجونج. و أما عنوان الوبسيت 

 . حدود الزمان 3

م حمصوص لطالب يف  2020/ 2019لدراسي هذا البحث يف املرحلة أوىل للعام ا   

الصف عاشر قسم علوم الّدين لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  األوىل 

 م. 2019تولونج اجونج.  و جيري البحث من شهر  سبتمبري حيت شهر أكتوبري 

 . حدود املادة4

يها املبتداء و فحتديد البحث حمصوص املادة الباب الثاين مرافق العامة يف املدرسة 

 2و  1والكتاب طريقة التسهيل باب  12اخلرب  يف املرحلة األوىل

 البحث فوائد. ه

 تتخلص الفوائد هذا البحث فيما يلي :

 

                                                           
12Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab Madrasah Aliyah 

Kelas X, 2014. Hlm.19 
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 البحث النظرية الفائدة. أ

هذا البحث يقدم الفائدة النظرية اليت تتعلق تنفيذ التعليم قواعد النحوية بطريقة  (أ

. حيت ونجتولونج أج األوىللطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية التسهيل 

تستطيع أن تعطي للمدرسني و الباحثني زيادة املعلومات إلثارء املعارف النظرية 

 عن كيفية تنفيذ تعليم النحوية بطريقة التسهيل و اإلجزاء و التقومي.

سهيل ألن ية بطريقة التهذا البحث يفقدم األمهية النظرية ضرورية تعليم النحو  (ب

 لتسهيل الطالب حلفظ القواعد

 ج( نتائج هذا البحث يف تعليم اللغة العربية باملادة القواعد النحوية بطرقة املناسبة 

 التطبيقية للمدرسة الفائدة ب.

 للمدرس (أ

كمرجع تطوير اإلمكانية الطالب، و خاصة تعليم اللغة العربية األجل أن 

 نتيجة ممتازة و إجنازات مرضية. يتمكن الطالب احلصول على

 للمّدرس (ب

كاعتبار مادى لالبتكار يف أنشطة التعلم، حبيث ميكن أن خيلق بيئة تعليمية 

 السرورية و إمتاعا للطالب.
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 ج( للطالب

كوسيلة لزيادة اجناز الطالب يف تعلم اللغة العربية و توفري خريات جديدة قيمة و 

 اإلنسان جديدين و مبتدئني و نشطني يفتوفري للطالب لسعي اىل ان يكونوا 

 التعلم.

 . البحوث السابقة و

تشرح الباحثة موضوعات البحوث السابقة اليت تتعلق باملوضوع تنفيذ التعليم       

ألوىل سة الثانوية اإلسالمية احلكومية ااملدر  القواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب

 كما يايل :، فإن بعض البحوث السابقة  تولونج أجونج

تنفيذ تعليم النحو امل مبوضوع "البحث الذي كتبته حممد أغوس س .1

اإلعداد  يف فصل صنهاجيبإستخدامكتاب "منت األجزرومية" حملمد بن داود ال

" 2017/2018للعام الدارسي  مبدرسة فتوحية الدينية السلفية مرانكني دماك

ين و حية املعا من ناو نتجية البحث قدرة الطالب علي فهمها فهماصحيح

وية. و لذلك هذا الكتاب يساعد جدا للمعلم علي شرح املادة القواعد الغ

 النحو و يستطيع الطالب علي قراءة كتب العربية و فهمها. 

البحث الذي كتبتها انا دورة احلكمة "تأثري الكتاب التسهيل علي مهارة  .2

عام ومية للالقراءة الطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلك
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" نتائج البحث قد استخدمت عملية التعليم 2017/2018الدارسي 

التسهيل منذ سنتني يف هذا املعهد اجلامعة. املصنف هذا الكتاب هو أستاذ 

خليلي. عملية التعليم هذا الكتاب إىل الطالبات املعهد هي يف ليلة األحد  

املعهد هي  رفاتكل األسبوعني. مث تستمر عملية التعليم هذا الكتاب املش

يف األرباء صباحا. لكتاب التسهيل مزيا و عيوب. فلذلك، حتتاج التجديدات 

و  Rxy  =0،623لتكميل هذا الكتاب. يف حتليل احلقائق توجد النتيجة 

.هذا املعين كان التأثري الكتاب التعلمي  0،800 – 0،600هي تقع بني 

المية ة تولونج اجونج اإلس"التسهيل" علي مهارة القراءة لطلبات معهد اجلامع

 احلكومية.  و تأثريه الكافية.

البحث الذي كتبته فطاين، مبوضوع "استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم  .3

" أما  2018/2019للعام الدارسي  قواعد اللغة العربية لرتقيه مهارة الكتابة

نتائج  هذا البحث،إن استخدام الطريقة االستقرائية  يف تعليم قواعد اللغة 

فيدة العربية  لرتفية مهارة التالميذ يف كتابة الكاملات العربية وتركيبها إيل مجل امل

والذي قد قام به الباحث من حيث تنفيذه يف مالئهم ملستوي طلبة الدراسية 

م الطرقية االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة ( استخدا2املتوسطة اإلسالمية، )

يدة العربية لرتقية مهارة التالميذ يف كتابة الكلمات العربية و تركيبها إيل مجل املف
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لدي الطلبة  يف الصف الثامن  مبدرسة الرئسية  املتوسطة  اإلسالمي متازام  

لبعدي يف اويؤثر جهريا، و أشار ذلك : أن دلالة الفرق بني إختبار القبلي و 

الفصل التجريب تدل علي أن قيمة "ت االحصائي"  أكرب من قيمة ت اجلدول 

،  2،04= % 1و اكرب من املستوي املعين  2،76=% 1يف املستوي املعين 

وأما داللة الفرق بني الفصل الضابط و التجريب يف االختبا البعدي تدل علي 

ول يف املستوي  أكرب من قيمة ت اجلد 7،032أن قيمة "ت االحصائي" 

. و هذا مبين 2،00=  % 1و أكرب من املستوي املعين  2،60= % 1املعين 

أن فروض هذا البحث مقبولة وخاالصتها أن إستخدم الطريقة االستقرائية يف 

تعليم قواعد اللغة العربية فعال يف ترقية مهارة الكتابة بالرتكيز علي كتابة 

 مفيدة.الكاملات العربية و تركبيها إيل مجل 

البحث الذي كتبته إسوانط، مبوضوع " تنفيذ تعليم القواعد النحوية باستخدام   .4

كتاب شرح ابن عقيل يف الفصل احلادي عشر مبدرسة قدسية العالية اإلسالمية 

. أما نتائج هذا البحث هو أن تنفيذ تعليم قواعد النحوية  باشتخدام  "قدوس

إلسالمية درسة قدسية العالية اكتاب شرح ابن عقيل يف الفصل احلادي عشر مب

قدوس يستخدم الطريقة  القاسية و تارة يستخدم الطريقة املعدلة. و هناك 

العوامل الدافعة املانعة يف تعليمها. و هلما العوامل الداخلية و اخلارجية.  
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فالعوامل الداخلية تتكون من جهة املواد  الدراسية و جهدة املتعلم و املعلم و 

العوامل اخلارجيو تتكون  من دور اصحاب املصلحة التالميذ و جهة الطريقة. 

 غريها.

 1.1الجدوال 

 البحوث السابقة

 اإلرتباط بهذا البحث الموضوع اإلسم و السنة نمرة

، املحممد أغوس س 1
2018 

تنفيذ تعليم النحو بإستخدام كتاب 
"منت األجزرومية" حملمد بن داود 
الصنهاجي يف فصل اإلعداد مبدرسة 
 فتوحية الدينية السلفية مرانكني دماك

العالقة بني هذا البحث و 
البحث  الذي ستقوم به 
الباحثة : أدى هذا البحث 
برتكيز علم النحو و 
يستخدم الباحث أن 

 البحث الكيفي
أنا دورة احلكمة،  2

2017  
تأثري الكتاب التسهيل علي مهارة 
القراءة الطالبات معهد اجلامعة تولونج 

اإلسالمية احلكومية للعام أجونج 
 2017/2018الدارسي 

 هذا البحث و العالقة  بني
البحث  الذي ستقوم به 

هي بكتاب أو  الباحثة
 طريقة التسهيل.

م استخدام الطريقة االستقرائية يف تعلي 2016، فطاين 3
 بةقواعد اللغة العربية لرتقيه مهارة الكتا

 هذا البحث و العالقة  بني
البحث  الذي ستقوم به 

باحث برتكيز عن القواعد ال
النحوية و الصرفية. 
يستخدم الباحث أن 

 البحث الكيفي.
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تنفيذ تعليم القواعد النحوية   4
باستخدام كتاب شرح ابن عقيل 
يف الفصل احلادي عشر مبدرسة 

 قدسية العالية اإلسالمية قدوس

العالقة  بني هذا البحث و 
الذي ستقوم به  البحث 

الباحث برتكيز عن القواعد 
النحوية و الصرفية. 
يستخدم الباحث أن 

 البحث الكيفي.
 

 

 توضيح المصطالحات  ز.

عن اخلطايا ي فهم املوضوع هذا البحث أكتبه الباحثة اإلصطالحات ما فيها حيت  لإلبتعاد

 يسهل القارئ يف فهمها.
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 التوضيح النظري .1

 تنفيذ (1

ينفذ اي اإلجراء العلمى ملا قضي به، واملراد به هنا هو لنقل من -من نفذ هو مصدر       

 13.لكتب إىل العمل ىف عملية التعليمالنظرى املوجود ىف ا

 القواعد النحوية تعليم  (2

كتابة العربية ملساعدتنا على قراءة و عملية تعليمية  عن النحو هو  تعليم  القواعد النحوية 

 .صحيح وجيد بشكل 

 التسهيلطريقة  (3

طريقة التسهيل هي طريقة تعليم النحوية باألسلوب الغناء حلفظ القواعد فيها. ألن     

لتسهيل فهم الطالب يف قواعد النحوية العربية. و طريقةليتعلم أن يفهم اللغة العربية 

 14بسرعة. كان أسلوب تفرحيا و محاسة لتعليم اللغة العربية.

 التوضيح التطبيقي .2

                                                           
13Ahmad Fuad Efendy, Metodology Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat,2005),Cet. 3 hlm. 96 

 

 2019اكتوبري  18يخ اانف كتاب طريقة التسهيل يف  التمقابلة مع األستاذ خليلي هو مص14  
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قواعد الليم تعصطلحات يف السابقة، أن قصد املموضوع "تنفيذ بنسة توضيح امل  

ولونج ت ىلالنحوية بطريقة التسهيل لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األو 

 م" 2019/202أجونج للعام الّدراسي 

 . ترتيب البحثح

 حيتوي هذا البحث العلمي علي مخسة أبواب، يتكون كل باب من الباحث كما يلي:    

: مقدمة )خلفية البحث، حتديد البحث، مسائل البحث، أهداف البحث    الباب األول

 فوائد البحث،توضيح املصطلحات، ترتيب البحث

 وية(لنح: اإلطار النظري و حيتو على )طريقة التسهيل و القواعد ا الباب الثاني

 منهجية البحث حيتوي على : تصميم البحث، مكان البحث،خضور   الباب الثالث :

 الباحثة، مصادر البيانات طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل البيانات،                  

 تفتيش صحة البيانات، خطوات البحث                

 تقدمي نتائج البحث عن تقدمي احلاقئق احلصولة من البحث و حتليلها. الباب الرابع:

 : اخلامتة حيث حتتوي علي تلحيص واإلقراحات الباب الخامس

 

 
 


